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	 		Varje	dag	
presenteras	vår	
Second	Hand-butik	
på	jesusistan.se
”

Att förena nytta med nöje går inte alltid 
hand i hand. Men på Pingstkyrkans Bi-
ståndscenter, av många ansedd som Gö-
teborgsregionens främsta Second Hand-
butik, kan du fynda samtidigt som du 
hjälper människor i nöd.

Pingstkyrkans Biståndscenter, som startade sin 
verksamhet 1990, har varje 
vecka närmare 2 500 kunder. 
Trots att butiken endast är 
öppen onsdagseftermiddagar 
och lördagsförmiddagar.

– Vi håller hög kvalitet och 
bra pris på vårt utbud, det 
vet folk i hela Västsverige 
om. Därför kan vi generera ett överskott på tre 
miljoner kronor går till social och humanitär 
hjälp, framför allt till barn och ungdomar ute 
i världen, säger Göte Sennerstam, ordförande i 
Pingstkyrkans Biståndscenter. 

Pingstkyrkans Biståndscenter var först i Sve-
rige med Second Hand verksamhet i samarbete 
med Erikshjälpen.

Översvämningen till trots
Second Hand-butik i Mölndal allt mer populär

Ågatan 10 i Mölndal   •   Tel: 031-27 40 40   •   Postgiro: 5656-0022
Öppet: Onsdagar kl. 13-18 och lördagar kl. 11-14

Fruktbart samarbete att marknadsföra biståndsarbete med kristen helhets-
syn. Pingskyrkans Biståndscenter medverkar kontinuerligt på jesusistan.se. 
På bilden: Samuel Wijk, upphovsman till sajten och Göte Sennerstam, ordfö-
rande och en av grundarna till Pingstkyrkans Biståndscenter i Mölndal. 

Mölndalsåns översvämning
Pingstkyrkans Biståndscenter, på Ågatan 10 
mitt emot Mölndals sjukhus, drabbades som 
många andra av översvämningarna från Möln-
dalsån i december. 

– Vi drabbades inte värst, men visst håller vi 
fortfarande på med reparationsarbeten. Vi var 
tvungna att stänga vid tre tillfällen, men nu hål-
ler vi öppet som vanligt.

Som ett viktigt led i att mark-
nadsföra sin verksamhet presente-
rar Pingstkyrkans Biståndscenter 
på webbsajten jesusistan.se – med 
massor av kristna evenemang.

– Vår medverkan på jesusistan.
se är mycket positiv, där syns vi 
bra och vår verksamhet sprids vi-
dare, berättar Göte Sennerstam. 

Konserter i april
För många är Pingstkyrkans Biståndscen-
ter även en plats för en fika med kompisarna. 
Pingstkyrkan i Mölndal arrangerar även andra 
evenemang som förenar gemyt, upplevelser och 
insamlingar.

Fakta:

Pingstkyrkans Biståndscenter är en Se-
cond Hand-butik som drivs av Pingstkyr-
kan i Mölndal i samarbete med Erikshjäl-
pen, Mölndals stad och PMU.

Verksamheten har sex anställda, reste-
rande arbetsinsatser sker ideellt eller av 
personer som befinner sig i arbetsmark-
nadsåtgärder.

Försäljningen baseras på gåvor där över-
skottet går till nationellt och internationellt 
bistånd.

Tänk om den svenska kristenheten hade 
en lika stor marknadsföringsbudget som 
klädkedjan H&M?

– Vi har ett fantastiskt starkt budskap, 
varför inte bli bättre på att tala om det? 
säger Samuel Wijk, initiativtagare till 
sajten jesusistan.se

Samuel fick idén till webbplatsen redan 2004. 
Sedan i somras jobbar han heltid med sin hem-
sida jesusistan.se

– Det är en sajt som är öppen för alla för-
samlingar, kyrkor, grupper av olika slag och 
enskilda människor som omfamnar den kristna 
trosbekännelsen och som vill visa upp sin verk-
samhet. Målet är att bli en katalysator för allt 
som händer inom kristenheten och annonsera 
tusentals evenemang vecka efter vecka.

Unga kristna surfare
Samuel tillhör själv 80-talsgenerationen – en 
sökande generation uppväxta med datorer och 
internet som en naturlig del i informationssö-
kande och kommunikation. 

– Webben möjliggör en tillgänglighet, aktua-
litet och frihet att söka information när du själv 
har tid och lust. Hade jag haft den här servicen 
när jag var ung hade allt varit så mycket lättare 
och den kristna rörelsen så mycket närmare och 
starkare.

Jesusistan.se – framtida nav 
för det kristna Sverige

Jesusistan.se - värd att besöka
Samuel har fått mycket positiva reaktioner på 
sitt initiativ från alla läger.

– För att förverkliga en gemensam informa-
tionskanal måste vi erbjuda en välfungerande 
källa, med ett bra, aktuellt och funktionellt 
utbud. Vi ser att besöksantalet ökar månad 
för månad. Det tycker jag är positivt. Tillsam-
mans med programmerare Sven Ingvarsson på 
Webbiton anstränger vi oss för att göra hemsi-
dan så användarvänlig som möjligt.

Öppnare gemenskap
Jesusistan.se har även ambitionen att bidra till 
att sänka tröskeln för att involveras i kristna 
sammanhang, att inspirera till nya och kreativa 
initiativ och att vitalisera budskapet och dis-
kussionen om vad kristenheten har att erbjuda 
det moderna samhället.

– Det finns en tradition bland församling-
arna att mycket sparsamt annonsera om sön-
dagsgudstjänster i dagspress. Det tycks räcka. 
Om fler kunde få ta del av all den fantastiska 
verksamhet som pågår och den kraft som finns 
i kyrkorna skulle attraktionskraften bli större. 
Att spela innebandy, pingis, se på film eller fika 
tillsammans med kompisar kan många gånger 
vara en mer naturlig ingång till tron på Jesus. 
Med jesusistan.se vill jag bland annat lyfta 
fram alla de ledare som jobbar i det tysta.

Allt som händer
Varje vecka presenteras mer än 500 evenemang 
och aktiviteter i Göteborgsområdet. Man kan 
även söka på speciella teman (allt från öppna 
förskolor, sport och tonår till gospel, taizémäs-
sor och symöten) eller söka fritt i en sökmotor.

Visionen är rikstäckande
Hur finansieras då jesusistan.se?

– I huvudsak går sponsorer in och finansierar 
kyrkornas annonsering eller så kan församling-
arna själva 
gå in med 
medel. Vi 
jobbar även 
på att få ak-
törer som 
uppskat t a r 
hemsidan att sponsra den, förklarar Samuel.

Information kan även läggas in av försam-
lingarna själva eller av webbsidans redaktion.
Än så länge syftar ”stan” på Göteborg med 
omnejd, men andra städer i Sverige knackar på 
dörren.

– Jag har fått förfrågningar från andra städer 
i Sverige. Visionen är naturligtvis att bli riks-
täckande men vi vill skynda långsamt. Allt vad 
vi gör vill vi göra på bästa sätt.

– Den 9 april klockan 18 kommer en ru-
mänsk barn- och ungdomskör då vi uppmärk-
sammar vårt bistånd till barnhemmet Caminul 
Felix. Den 22 april uppträder Roland Utbult för 
att uppmärksamma vårt arbete i Bangladesh. 
Båda konserterna är i Pingstkyrkan i Mölndal, 
förklarar Göte Sennerstam.

Kyrkan och människan mitt i stan. Samuel, grundare till webbsajten jesusistan.se 
vill samla alla kristna aktiviteter och evenemang på internet.

Tävling med fina priser
Titta in på sajten www.jesusistan.se 
och delta i vår tävling som pågår 
mellan den 3-12 mars, med många fina priser.

Hans Ström

Fick in ett stort antal anmälningar
Inför ”Alla folk-konferensen” i Smyrnakyrkan 
i Göteborg den 10-12 november 2006 presen-
terades varje enskilt evenemang på webbsaj-
ten jesusistan.se. Dagarna före konferensen 
gjorde vi dessutom ett stort e-brev utskick till 
bl. a flera tusen personer i västsverige. I mejlet 
uppmanade vi läsaren att inte missa konferen-
sen. Ett knappt dygn senare ringde ”Alla Folks” 
ordförande Hans Ström till Samuel Wijk. Han 
var mycket glad, ja närmast 
upprymnd, och sa: 

– Jag ringer och tackar 
dig personligen för att du 
har spridit information om 
konferensen nu till helgen. 
Genom jesusistan.se har vi 
fått in ett stort antal anmäl-
ningar till konferensen. 

	 		Varje	vecka
presenteras	mer	än
500	evenemang” jesusistan.se

med massor av kristna evenemang

0735-270 270
samuel@jesusistan.se
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Vi kan erbjuda:
• Slipp alla köer till och från jobbet.
• 500–10 000 kvm
• Ljusa och trivsamma lokaler med Göteborgs 
bästa skyltläge mot E6:an.
• Mycket goda kommunikationer, cirka 15 mi-
nuter med bil till Landvetter flygplats och bara 
5–10 minuter till Göteborg eller Mölndal cen-
trum. Det finns även bra bussförbindelser.
• En av Göteborgs finaste konferensanlägg-
ningar med toppmodern utrustning.

Hörsal för 150–180 personer och flera konfe-
rensrum i olika storlekar.
• Goda parkeringsmöjligheter för såväl kunder 
som anställda.
• I fastigheten finns välkända Coor Service 
Management som tillhandahåller det mesta ert 
kontor kan behöva – till exempel städning, te-
lefoni- och receptionstjänster.
• Ett flertal restauranger finns i området.
• Engelsk pub med lunchservering i entrepla-
net. Puben kan hyras för kundevent eller andra 
aktiviteter.

Bästa skyltläge i Göteborg

Kontaktperson: Sven Fraenkel 
Tel: 031-24 23 00
sven@lokallots.se 

SÖDRA PORTENS FÖRETAGSPARK

I vår börjar Förbo bygga 40 radhuslä-
genheter med kooperativ hyresrätt i det 
nya bostadsområdet Fågelsten i Lindo-
me. Redan nu kan nyfikna anmäla sitt 
intresse.

Förbo finns sedan länge i Lindome och vet att 
många trivs och vill bo kvar. Kombinationen av 
närhet till orörd natur, basservice, pendelsta-
tion och trafikleder uppskattas. Efterfrågan på 
fler bostäder i Lindome är därför stort.
Förbo bygger alltid med särskild fokus på lång-
siktig hållbarhet och ekologisk balans, det gäl-
ler i allra högsta grad även i Fågelsten. 

– Här kommer vi att erbjuda 40 lägenheter 
från två till fyra rum och kök i låga parhus el-
ler stadsvillor. Varje lägenhet har balkong eller 
uteplats och alla har sin p-plats eller carport i 
anslutning till huset. Lägenheterna blir välpla-
nerade och har genomtänkta planlösningar som 
passar olika hushåll, säger informatör Daniel 
Widlund.

Husen, i modern funkisstil, uppförs i ljus 
puts med inslag av liggande träpanel. 
 
Centralt och naturnära
Förbos lägenheter i Fågelsten, som ligger i om-
rådets framkant efter bäcken, är endast ett sten-
kast från Skånhällaskolan och på kort prome-
nadväg till pendelstation och Lindome centrum. 
Vägen till skolan utgörs av en trygg gång- och 
cykelväg med tunnel under Spårhagavägen. 
I det nya bostadsområdet Fågelsten, som Förbo 
utvecklar tillsammans med NCC och Mölndals 
Stad, kommer även en ny förskola samt buss-
linje att etableras.

Kooperativ hyresrätt
Förbos lägenheter i Fågelsten kommer att er-
bjudas som kooperativ hyresrätt, en form som 
förenar hyresrättens trygghet och bostadsrät-
tens inflytande.

Nära naturen i Lindome

– En förening bildas av de boende som för-
valtar husen i området vilket ger möjlighet till 
större inflytande och gemenskap i boendet. 
Våra positiva erfarenheter från kooperativ hy-
resrätt i föreningen Grönriskan i Balltorp gör 
att vi vill fortsätta den utvecklingen. Att skapa 
ett gemensamt engagemang och ambition med 
sitt bostadskvarter stärker kvaliteten i boendet. 
En insats tas ut i samband med att kontraktet 
skrivs. Denna insats storlek, som återfås vid 
eventuell avflyttning, påverkar även hyrans 
storlek. 

Planerad inflyttning i Förbos lägenheter i Få-
gelsten blir våren/sommaren 2008. Tel: 031-746 50 00 • Fax: 031-746 50 46

Naturnära, bekvämt och tryggt – i det nya bostadsområdet Fågelsten i Lindome bygger Förbo 40 
nya lägenheter som kooperativ hyresrätt. 


